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MEDIATIEDOT

Ilmoitus Pihvikarjalehdessä tavoittaa
pihvikarjaa kasvattavat maatalousyrittäjät,
sekä alaan liittyvät päättäjät ja asiantuntijat.
ILMOITUSHINNAT:
ILMOITUSPAIKKA

KOKO

PERUSHINTA

Koko sivu/takakansi

190 x 250 mm tai *) 210 x 265 mm

JÄSENHINTA

1 750 €

1 310 €

(Takakannen yläreunaan 30 mm tyhjä tila Postin osoitemerkinnöille).

Koko sivu/etu- ja takakannen sisäpuoli
190 x 265 mm tai *) 210 x 297 mm

1 500 €

1 125 €

Kokosivu sisäsivulla

1 200 €

900 €

190 x 265 mm tai *) 210 x 297 mm

*) koko sivun (sis. myös marginaalit) ilmoituksiin pitää lisätä + 3 mm leikkausvarat

Pihvikarjaliitto edustaa Suomessa
kasvatetun, eettisesti korkeatasoisen
laatulihan tuottajia. Liiton tavoitteena
on parantaa pihvikarjankasvatuksen
tunnettuutta, edistää pihvilihan arvostusta ja lujittaa jäsentensä keskinäistä
yhteistyötä.
Lehti tavoittaa pihvikarjaa kasvattavat
maatalousyrittäjät, alaan liittyvät päättäjät ja asiantuntijat.
Pihvikarjaliiton jäsenille ja sidosryhmille lehti on maksuton. Myös
alan oppilaitokset voivat tilata lehteä
tarpeen mukaan vastikkeetta. Muille
tilaushinta on 30 €/vuosikerta.

1/2 sivu sisäsivuilla

190 x 130 mm

850 €

635 €

1/4 sivu sisäsivuilla

90 x 130 mm

500 €

250 €

1/8 sivu sisäsivuilla

90 x 60 mm

190 €

95 €

Julkaisija:

43 x 60 mm

100 €

50 €

Pihvikarjankasvattajien liitto ry

Pikkuilmoitus

Etu- ti
t
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3+

Etupaketilla saat 3 ilmoitusta perushintaan
tai jäsenille jäsenhintaan ja neljäs ilmoitus

ILMOITUSMYYNTI
Armi Mäenpää, 040 508 4161
armi.maenpaa@pihvikarjaliitto.fi
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Mu is
ta
i lmo i v a rat a
t us t
i
ajo is l as i
s a!

ILMOITUSAINEISTOT
Valmis ilmoitusaineisto on painovalmis pdf-tiedosto.
Ilmoitus tulee tehdä aina varatun tilan kokoiseksi.
Jos valmista ilmoitusta ei ole, se laaditaan lehden taitossa ja siitä
toimitetaan oikovedos ennen lehden painamista.

ILMESTYMINEN 2021
Pihvikarja-lehti ilmestyy huhtikuussa, kesäkuussa ja joulukuussa.

LEHDEN SISÄLTÖ
Jokainen Pihvikarjalehti sisältää kirjoituksia alan tärkeistä ja ajankohtaisista aiheista.
Lehti palvelee lukijaa käytännön työtä lähellä olevilla reportaaseilla sekä tieto- tai tutkimuspohjaisilla artikkeleilla. Lehdelle voi mielellään tarjota tekstejä ja valokuvia, mutta toimitusneuvostolla on mahdollisuus valita julkaistavat aineistot.

TOIMITUS

Päätoimittaja:

Tero Hosike

Toimituspäällikkö: Susanna Heikkinen
Lehtitoimikunta:

Susanna Heikkinen

		

Tero Hosike

		

Leena Pakarinen

		

Eeva-Kaisa Pulkka

Ilmoitusmyynti:

Armi Mäenpää

		

040 508 4161

Painopaikka:

PK-Paino Oy

		

Tampere

Ulkoasu:

Grafal Oy

		

Armi Lylykangas

Painos:

2 000 - 3 000 kpl

Jakelu:

Postin osoitteellinen
jakelu

		

TEKNISET TIEDOT
Sivukoko:

210 x 297 mm (A4)

Painopinta:

190 x 250 mm

Värillisyys:

4/4

Painomenetelmä: Offset
Paperi:

115 g/m2 G-Print

Kuvaresoluutio:

300 ppi

Kuvaprofiili:

FOCRA39 Coated

